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Bu sabahki 

• Malayada Japon 
ilerleyişi durduruldu 
Kuantanın düştüğü 

haberlerini Singapur 
tekzib ediyor 

-zikLondra. 2 (A.A.) - Malayada 
re taıyan bir hict.iee olmıuıwıtur. 

t Manilli ile 
muhavereler 

kesildi 
Singapura geni hava 

taarruzu gapı.dı 

Şehir etrafında 
buyuk bir meydan 
muharebesi oluyor 

Bir Amerikan gemisi 
datii 1>atınldı 

ın!'=.:ten Jepolarıa eline clüt 
lpa1ı· n 'nt k1li"T mıeıbzi olan 
rının ~ C:•W..•da Japon ordula
tur. ilerı baırekeıtleri durdurulmuı 

Ku. ta . . Tokyo, l (A.A.) - İmparator. Vaşington. 1 (A.A.) - Ha-.bL. 
~~ n: ng c~eaınde IMaTekat de lu.k umumi kaı.11ıahı ordu kıamı ye nezaretinin bugün Amerika .._ 

Vi~mektecHr. . . tebliği: atile 9.30 daki duruma d&IT teb • 
bal .~ (AA) - İn1ıılız Mem.. M.'laka yarımaduının doğu kı. liii: 
t~m· 'kn. •tnaın haberlere göre yıeına Çllcan Japon kuvvetleri dün, ı Filipin adıırlaırı: Manilla ıima _ 
la.r il: t lıt a rı M~ayad~ Japon- Siıngıııpur'un 500 k..ilometre mea - linde ciddi muha-rebeler devam et-

H eımeısa geçmıılerdır. fede ehemmiyetli bir nokta olan 1 mekte ve burada Amerikan ve fj. 
tan'ı: :et ;•~aT. Tokyo Ku~ Kuantan"ı itgal etmiflerdlr. llipin kuvvetleri nıevzilerini aağlam 
&apur but·~ ~ıldırtrorsa da Sı~ Hava akanları laftlTO'llLltla beraber Japon ileri ha.. 

aı eaı tek%1b etmektedir. Tokyo, 1 (A.A.) _ imparator. reketine muk.a.vemette buluınmak -
Norve~ k • . hık umumi ~ahının deıniz kı... tadır~. ~üd&fi'le~. ıtmdl kuvvetli 

l \: a ınına ıştirak mı tebliği: me':ziller ~al edıyorlar ve .11!'Ü• • 
e~en J ·r k l' J Diifman tayya,-e kartı koyma, tevlılere agırr kayı~W- verd.iırııvor. 

ngı ~z 1 a arı atetinin ıiddetine rağmen bu gece lar. Halen büyük h1r meydan mu.. 
döndü Singapur"dak.i Komu.ta mevzile • harebe$İ yapıımaktadır. 

L:ındra 2 <AA) rine. kıf'lalara. hawa alanlarına ve Havai: Havai k.umanda.nl, Ha. 
tıt•aıan Norv~e ya~ ~01':!~ sr:'e limana kaırıı fcvka'lade ıiddetli ta. vai .ara •d.a:1-ırıd~ üçünün düı • 
tından dün avdet et.m ~!;d r. n s. am.ızlar yapllmtftU. Bütün Japon mana aid btr denız~tı~: ... ta~~ .. 

Bu ba•ın ı.urote:ı a1atan mıntaka tayyareleri üslerine dönmüılerdir. dan bombardıman e<lıild.ıgınl bıl .. 
ama Y&ı>ılnuştır. • Manllla'da dinnektedİT. 
aı!a~ &ün Güren bu hareket esna.. Tokyo, 1 (A.A.) - Lizbon ve Bu hücumlar hiç bir kayıba ve 

. rıJınışt Alman karakol semla! batı • <DeY&DU 5 inci sayfada) (l)eftml 5 iDCI aayfacla) 

kılı :a .ır. Bu hue'tetA Norveç ve Po. ------------------------
1eıJ ha11>. gemı'eri de lştlrak etmiş .. 

. ır. Zay at olmamıştır. 

!ngiliz1er Bardiyada 
bazı müstahkem 
mevkileri alr? ı' ar 

Londra. 2 (AA.) - K h. d 
alıwıa tıa.beı- a ıre en 
d b. n lere göre Lıbyada Ge.. 
t~ ı; rtakaaındaı ikt güne ni.Oe
ın aa 1~ Pek o kadıır kesil oL 

da~ı-~. lneiliız lut'alan ıc&nfüu 
uaztırn •• _ı.. ı_ 

tcbn ·1 -ı d~ lll..ıK;eln mevkiler• zap. 
f'ICf iT. 

Amerikan • lngiliz 
harb şurası toplandı 
v· 

1. aıııngt1o.n, 2 (AA.) Çö" i. 
ıın K.ada.c:t.ı . . - rç 

öiled a.vdetınl müteakıb Amerikan eoi::., bu.da lneirl"Z ve 
.. taruı topluımafbr. 

C Askeri vazlJet :ı 

Rusların Sivastopola 
yardım için yaptıkları 

hareket ve neticesi 
Almanlar, Kerç ile Neodosyayı alan Sovyet 

kuvvetlerini önleyib geri atamazlarsa 
Sivastopol muhasara ordusu tehlikeye düşer 

Yazan: Emekli General K. O. 

Kelinin, Göring ve 
general Dö Gol da 

askerlere birer 
masaj gönderdiler 

lll&le.r lt&Jhştarda 10n na•an• 
~Jlertı:en 

Beri.in, ı <A.A.> - Pührer Alman or. 
dularıDa ~ eden emri 7cvmıa!nde 
Avrupa, Aırilta, Akdeniz ve AU&a Ok.. 
7anUııunda elde edllmlf olan uferJıerl 
kaYdettiıltten aoar~ 1ÖY1e demektedir: 

Aakerler, 22 Buir&Ddanberi prtta 
ti halt> 11M7danlaruıcb. ve Karaden~i~ 
eim&l bududlannda muharebeler 1•P. 
tuuL Bu muhareb!Jer fQmullert n 

(Deftma 1 iDol 8a7f ... ) 

• 
lstanllal1111 
ea ra,b 

kadını ildi B I • J_ J ı - Kara kıt htikmUnU lcra eder., ıuıtten bU.Vllk yaimUJ'larla çamurlar e ıçı1e.aua ken mub&llDl· taraf!9.r muharebelere mii9te8Da olmak lizere şlddetll eoluk.. 
devun edıeblll.l·ler mi, edemezler mi. aı.. :Ların yani kar ''e bı:ZUD askeri hare. 

SU z•k dl ye bit 90&1 irad1!la ve bu hususta mü.. ki.ta tam man•aile blr enıeı te$kU e. Ô _ .. .. • as er M .... Je.r ytırüıtmeio artık ne ıuzum. demiyeoctl lUu nde bulunanlar bak lumu şuphelı 
Loın<lr ne de lcab 1caımı:tır. Jildiseıer böYle lnarwnıe oluyorlar, demektir. .. " l .. ,.,, .. 

Qtn BOra~ <A.A l - 1toyter ajaıım.. bir sualin cevabını en kati bır tar.zda SavYft orduları bundan evve'kl dev. goru dugunden zabıta 
ne tr6re lçıta ajansından 61rend 

1
, ftnllielerd.lr. Qprç&tt!n, bucUn Sovyet rede yaıı.1 Alm.lnıa ve milttefıklerl or. hk"k 

lalde ~lcıt.aJı J'W'dıleverler, nra: Rua:vanm Ear"deııız s.ıhll!er'le 1.enlıı. dulanrım mUt-twall taarruzları sıraauı. ta 1 at yapıyor 

idare iıleri telefonu: 20203 Fiatı 1 kvnıt 

i 
1 

Milli Piyangonun bnynk 
ikramiyesini kazanan 
tal il me a JOk! 

lıin garib tarafı, bileti idareden satmak 
için alan seyyar Piyango bayii de 

bir türlü bulunamıyor 
MiHi ~ YıJbaıı çeli-1 YapıJ.n tal. im 

lltinde ·' 00 bin liralık büyük ik. kuvvetli ilatimJut;:ı~rae; ea 
ıamiyenLD 24 l ,99S numaraya iaa. nan zatm zemsin biri Y~ kaza "' 
bet etti.iini ve bu biletin l.tan • ikr~ini almakta 

0 
l uı •• 

b.akla .tı1mı, olduiunu yazmııtık. meeidw. Maam..fıh. r ı e etm-.. 
Ke,kie .neticeal. ilin edildiği halde daiıblmuı dolayıeil 1~ eı'iıı .J~ 
yeni yıl talihl.iai.min k.im olduğu an. b. . h . e. 1 

et l • 
latılamamJP'. Biletin ..Mbi hali ~ eb!t, batına konan taüh b. 
ortalarda yoktur w: '\'aZİyet eara • ~ =... rc:lv olmamı, olmaaa 
rengiz bir mahiyet arzetmektediT. a ba .~meldir. Yalııız. bileti ..._ 
Dün geç vak.it Piyango ldareainde !:ıt Yllıl p)'bui>etı gar b sörün.. 
yaptıPııız tahklltata 1röre; 241 995 te ve meıak uyandırmaktadlt. 
numaralı biletıi.n let.anbulda .. ~ • Diier ta-.fbm dün aabah Pı • 
lan pa~ı 5 liıal~tır: Y~i m~ yango Müclürlüiüne bir .. hıa te • 
bul talihli 50 bııı }ı~a ıkramiye lef~n edeNk. puılıarı eöylem·ttir: 
kazanmıftlr. Bu bilet Pıyanıro lda.. •- Büyük ikramiyen 0 .,.fl bi 
re.inde i.mi. mahfuz ve Sultanba. bİllİL Bet arbdq aynı bıle 
mam oivannda iaayıı faaliyet eden oıtaitz_ Binwluı paraları a~ 
bir MY)'ar bayiıe •Wmıııır. l,in geleceğiz! HazıTlanenh 
garibi, p~antıo çekikliiindenberi Fakat. büihare bunu b t 
bu aeyyar ba.,li dıe ortalardan •11' lefon ~ ibaret :ldutu :..: 
olmuttuP. lıatılmıttır. 

fe1ıo büraauna caddes!nde bulunan oea.. ll'&d • wolocda hıtıtı ar11smdaki kıs.. da 1craaıııa m~ur kaldı.ltları reri ce. -
bta et...'-' dinamit toymata t-b mmda aıınn altınıiıl y&l'Dllden otuz itilme muharebeleri esnuında eehirı~r. Zabrt.a .__ adli •• h ıı· .... -..erdfr _... • "-·-'- ,. f ,.__,A · .. - )"e fUp e trOru • 

Beırl!oısen · beş dereceye u,dar detlfen dondurucu le..._.._ ve kuyıerı, abır~n. demır. len ik. "'lüm had· . 
re ı6re Stotııoıma ıe1en haberle. ve devamlı bir rotıılt vardır. Buna ra~. yolu i8ta&yon ve hangarlarını ve her • 

1 0 
• •• l9eal etTahndal ~ BrUbeideti elektrik fabr:ıu. rnen aaert ııarekflt.!er hem ıeıı~ ö:çU. türlü 1aee maddelerlnı ellerındeıı gel. tahk:ikatla ~l<Nrlcır. .. .. 

haara 'Oh t#;Q lntılllı: netlcetlııde ıszıa de blrbirlni tatil> ve yaz dili adar yaltmai~. kezalik her cıtJs Bunlardan bıırı Karagumrükte 
-.ır. ayİ..noc1a b\I m. (Devamı i ncı dJfacla) (Devamı 1 inol aaıfada) 

1 

l 



Muhtelif fınalardan 60 kilo ekmek alan 
bir kadın a ekmeli pahah aata11 bir 

ttQJPI 



• IAN'ATI DAIB 

ReWilc Ah et 
Yaza.n: Halid Ziya Uşaklıgil 

sez ARASINDA 

Filipinliler kadar ba~ıl itikadlara 
sahih insanlar az bulunur! -_, eflt Ahmedbı 10D romu.mı he.llJit tlQJtlc eserinden so::ıra bir neyi f11.l ıecinme. milmkt1ı:ı. mertebe bir ;vt1Del. 

.&-., Dl4 u.t.A.ı.u.n: ~Ptıoen.n aı..a. tin' celmişe Denzıyor, o da .tiab.neyı teır_ me iııtinıru :U-~yor .. Erck>ğa.n tarısmı:ı 
~. 11& öın.ce mu!ıa.rrır.ın bOsde 8Mme kedeırek ~e zem.1.n.1ııe dOnnıüştür. bu ~le:rını ı.tih!a.f ~ı; karşıhya. Pil:ipln}llıer clllınyaıı:un en iyi inaanla., , . 
ıel&r.ne, ~ .tıaı c:olWlJ.1\e dair vu )Bize biıt>i.rlni t.ak.ıb ederek •Cıplak.ıar» ca8t bir tıyneıt.e .. , O kend·aml bu faldr rıdırJ.a.r, ta48.C on..a.r .k.ada.r batlıl Jıt.!ltad.. 11 - ~ a.neler.ne fevka.lfıde b tlı 

1 

12 - Kadın pilavı p şinn '.'lk ic'tı kul 
kul'l.lllıtl Ye 911 ~ıUde ılJ[ miib1.m eaer've ~ ı.aimlerinde iki ıüze. uzunca muhi:ıteo !ruN.armak. ~~aJ"l 1stanbula Jara lzlAllanla,r yoıktur bııl.mıa.n Ftl p:nlı L'1dı.n Y~ h cblr se. lanmatıt& oldıuğu tahta luışığın çok 
o.lıaıı •Ya&Jıı caıiwda T\ir"· tiyatT0ı!tın1lıtişe vetdl, bunla.rd&ı:ı. üçüncWiuıü ataıra.k orad~ işlere ııır şerek para ve Bu itıilwdlıa.r bıyc;cı~ cSon Poel:G• beble ~ artan.arı.. B l~re.k Y r uz a.t. sağ am o!m. sına d lkaıt cd r. C kt 
n.&mımia lki cı...u.ı..k k·ta.bmı b.ldılun'buc"üsı ıörüyorıa. ~t yapuu.!ı: emellerinde .... Arala • ~ı.ıı.a şa.yan;. dCkık.a.t ma11lın.aıt tıiı taıkdlMe öldükten sonro gözleri t.a. J pllAv.ı kan nr e.n k ı k r d ğ tak 
lçlll :romı&ıWl bu. ıSBLi.rıı sahne perde _, Mub&ırlr1 ~a.lısın!U tanıyanlar, o • nııda böyle bır a~ıı.k var .B·z b~ı tıY. ver~ııı: ptıınmıı'11Dı1... u .... ~vamı VI dr.) 
wıuı &*a.l.ı ol&rü ve oku;y.anlara onun hallıııcM!, r~ışlnde görUlen ~a • nhğm teza!ı.f.lrleT nde:l bir nl k~tabıa 1 _ PUipln a.da.l&rı sa.ıdnlul ev.e_ -,----------------------------=----
b~ ita~ bir 9.lem el&ıı küçük fetin meftunu ola.nl&r, bele b~yanmm hemen b~ın1a buluycruz v~ hll:kme lDdıe dooıw., geç.ı., wyun lm;t.iklen za.. ( ~ 
d!.in(yac:ı.m •ırlannı &Qrl;7ecee dlye te .b&IAntmı. ~lA.Jca.ti:Jıi bılcdir etmek fır. d~rııs ki bu lrıdıva.c·~ sonu h~ iyi :l.U6ll .ıı.ane aı.h..bt kesilen .hayvaınıı en "-"c.on Posta,,nın bu,tmacası ·. 20- s lııliW ııııtml(ttım, Uk ııa.yfai&ıdıa anWl!ım sat.mı bul&nla.r yazılarının ıe.aet.inl u.t.. olıru&'acK. blSyı ! gôr 1' ve duı.vuş fark,. 'IYı pa.rç&laırınt pen~reden 601tıağa lora \l 
ıCi P8lllfeııtD ar.tası. ia!lıraç h.i.Jatmm, Dlamıf 01-\ar bile, onların n.'\811 Ol _ l&rile başlıyau b 1r izd vııç. e~~r iki ta. a.tar ve bu h&reiteıte buluıııurk~ c n. 
daha doi:ııl&u asıl ha..vaıtm arC.allMiır. Dlı&l&rı lı\zım ge!ecei;ni ;:olayl.kla tah. rafın bhi>lrtM kar~ m~t:k~l mfuıaa. lerı dav-et eder. Cıruer bu etlerı yemez Soldan sata: l 2 3 4 5 6 I ö 9 1 

1 lW.iılt AhmeGJ. t.itab ilemirui~ tanıtan m1n •rıer. Her ~eyd.eıı evvel ıt.:tabda delerde bulun.ıra le: !kls nı b•r 'l'l!ttada ıler, fa.kat ta.na.fl&r.r.daıı iek.il o .... :u 1 - İst nbul_ 
ilk merı cY&C;n çağlarda Türk uya-t_

1
dikk&t m.zannı celbeden !lsanınm düz..~ adunlarla ,deT&m et~~e'Jkıed.leri., ~ ve kuola.rı g~- buld-a su.ıanan _ 

rosu.. tdlt:abı olmuşt,u, iti 1916 da ın_lrUın, tmıiz, ~ffı\f olması.dır, Q,u Laan moh&kıkak blT 1~\s ~et.ceslne vu:ıcaıt. lermif. medle BE·y.md a. 1 
ttfaı' eıtıt.ıi. B~ na.alsa h., bir sam.an~ en güzel nümımelerınden bi. br; bunu mu.hıtimıme. e!l'afnmzda 2 _ Hane sa.lı..beaı p.(L"ilecek o:an rasında ınııruf b r ~ 
~ devre8iDe YiaL! olaDUJ'an te. ıid.lr; onu oıkw1ı:en botuı. damağı tır. blnlıerce misa

1
let>l! gBrüyoruı;. ~~~ : el.lıeri h!.c;:ıb<r suret.ııe aO'VJDl:z. E~ dbvill. semt ismı ı 7 ı. Ba 

~ ed yatı UZUD J'ıllarciaıWerı n».IMDedlln, yalı:mad,an lez:z ve müsek,. kedar &lıısık' butoou~ruz ~· .ti 
1 

YU.f d.üğü t.aıkdlrd-e suı hazmı muıcıb olaraıc şına bir «D• ge. 
ne NaQa..ı.ı.n, ne GWJ.ü Aaob.un, ııc kir bir GUırui> iç.ıyor 1Jlb~niz; başındm ilk MJ'falard~ ka.paı..:L. • _ıı z er~nı ~~ ol iDCıJı:.am ~... l!rse .ağzıml7.da bır 3 
~ .-.ıra l-Iaruı.lcyan ve ba,Ulıarısıırı IDlluoa t.ada: cWiiiı:ley.p götüren: ha!ıf ma:a-ıc dll~ .. ~k bu ç.f.; rıb:ıas ~za 

3 
_ Fıı..p . .n a'1alarırıda Hlod:6Lan U:ını? olu:: l2ı. 

ll1iade 1'Üll &'llldU.--ebileceit bır ~n~&falha.ti! dalp.J.atıan aul.ar üser:nde bir ka~ ta:k:b edecllklerını. ~sıbl' ır ti ~ı Meta oevıai bol bu wıur. Yerlıler H!lld.:&tan 2 ·- Coık df'ğlJ '"' 
ın:"zbar ol.aırı·•mış<en: eı...ba ıwmra Da. ~Hııt.aınıa. Ne bir na..lıiv sak.atı, ne bl.Y va!~ k~~ e e ıece :· ·uzum cevizinin ~ ras.gellrlerse hemen <2•, Sonuna b.r 
r~~ _et.raımda mem.let.etın bu iıtilten ullme, hıc bir sarnnı yok; h~~eoın aşağıa_ını oku~ · ~yere aıtar1lar, bu ı.ure.ıe kel olma.k·;.an «L• ekıey.nfs ma. 
~ bilsıanıe ve eörıu.uııe tem.ad h9U6 tek twc Yabancı kelimelere ıe_ g.ormryeree 0011 b.z yazaca ız. ıkend!ilıerın, lturwı.rlar .. , deni ip ol&tm ı2l, 
ec:lileb!Jıeclılt bUM\n fik1r Ye_ aaa•• • • ~ ~- bile ene ı.ç:n? Bunla.mı Bösle yapsa't poıt fena o~~~ her 4 - :&r genç kız veya t.a.dın h'çblr 3 - Vurm k. 
baöınm bJmmottne, ı.anetıne ratuaen ~ bwhnıaDL17or mu?. diye ı!temc t.Qıı zarar bl.ae aid lllu:r~lnd b" 

1 
. ZlllDllll bir p.r~ tanesi vey.a bir buğ. tan emri hazır 

rene bir la&~ ilerl.Je gid~itıken, Jöızqm ~()rsun\I'&. Mubattlr kısa zamanın ıtınl~ hliye er en , r ~ d9'f üzeri.ne basma.ız. Bunu yaparsa iki ha2:1.J' <3) • Sonu. 
n~eıt ~ beledi7eainlıı feda _ ciblelmlerı. ayl'1!ırı&JMk !çın r:kirlıerl. ~ be!'t'..ber o kadar me~ yek gün acma a.y.akla.rı ('a.tlatIWŞ.. na b:r cH.a !lav 
~lı ma Ye Zrtutru. lıluhalnle ref"lt. na inalcamın.ı ke3eret tı.lmefeslik gö&,. terle dolu .ki bunları okumuş 0 ~k 

5 
_ Evde '00.Jıtk: p~ni<tiı vak'ıt ha.. edersenlı büyU : 

.lerin..ıı faall7et1ne mettrım. olan bir te:mete mecbur olmQTOr, bazan ,;özü.. lezzetinden keı:ıd m zı mahrum ede • · ne sahibesi ba ığıııı en ~ biçlğ.ıIU bir Osmanlı ı:·a. 
c::ııuUıJJia muhar Olau.it b'lllUIUIJ«': fa. ntiıı .,.nMld t~laülilne Uf'ara.k 'ft fi. Muhanir bet' Er.ioğtını tafs 1 etmnte evln IA"19.Pl81 y~na cıvileT. Bun\Ul ma. et.şahı ve İst9.Ilbu.. 
~ &.ı tlla1d l'&l;1 cUlahıırı7et htlft ldrlerin.ln iplhıerını 'koparıp on~arı da_ pet ıtzum g~rmtıyır.. Onu hılı:lı.y~ 'YÜ- tQhır· Bu en böyle ba ıklar gel. lun bır aemtı ollll' 
tııı:in .tdt&rada bu ma.kaadı talaakkuk tılm&ta lb.ım gbrm~et usun ıbare rörbn vak':ıl&nn ara!Mlldaın k~ndı ker oas • (4J. 
elıt.irebilmet jç.u ma&ruf olan ~üs- Ierdeo de lı:ı&ClJ'mıyor; fa.kat o ipJiJtje: dWni tuvtr etJt!kçe ıı~ ~ırya:ıa i1'_ Hane aahlb.."8i hiçbir vak.it so. 4 - B.r ça'.gı10 
lerlnıe ~ hlmmetler!ne dlkilm:ş duru. rln ~erine takıl•p ltalmı.:rarın. tız. M*&rriT daha z>yade ı~·:-Sll\!tııt bası YaruDda. .şıam söyle~. &eba ya. (!lı, Fransızca ha. ıt---ı----ı 
l'Ul'. Oeritıc' r ki b~ün bu emPklere Nabri o deJ".?Ce aatla.m iti 0 uzun iba. OWıserene ha«ediyor. M ıhamr.n ten. dıa se.nım söıy!ed A'ı t.akd rde pek a.z ~ yır <a>. 1 J 
raimc Tlirk k&leıın sahibleriniıı aah. reler \)i2.e kı!lıa. k!K clbnle?er tet:Jrini dıiai de 0 güzei kızın cu!beaine kapıl - .nı~~ BOll!'a dlll IJtal:•·mış v lılı:fnc (!'/. & - Sada C3>. 
neye nırebUdk;erl eserler pet mah.. JaPIY'OO': uımn!uA'nnu;ı topıuluk 1tttfünQ ~ gibidir. Onun bWAln hayatını. tA lıen;.ş'nde dt'ıı!lmetı!nıe mutlaka bir ihtt.. 6 - Yü.zümüzdl'l2 
dud kalaMtad~r. Buns mukabil Tüliı: b&hşeılmesl de fazla olarak... ooollklutımdı~ıı baŞlıyarak, b'Z~ .anlatı.. ar ~fl.V'a btr al!! çı'crm~. bır uzuv (4). Çdk 
aalınesi 1o1a fott.t.Jtik.lerlni, ha.tlralarmı Hldrl.yenin n~mı'una ırelinc~ bı.ınll :yur, Babasız11n anuının fhtllflarını. Y 

7 
_ H.ıaoe salı"~ ... ~ deır.f'!. drıtll t2). 

~n11U-, 7an.l halı::iWte b:r Htrlü mev_ ilk 8&1'fad& an!•)'OCUz: hdiva.ç haya:m~ Ollılaır:rn ı~im61z1ik haya.tın~ cıoc den evvel peaoerain dı.tanYA BU d&_ 'l - V1.lcudd<ı marazi b r çıkıntı (2). \dan biri (5), 
Cuelll.feıtbıi sO.t<..eremiyen bir eeyln e':ra" da bir le'vh&. Bu levhada karı kocayı ğ\111 a,yrılaratıc bir yatılı meıtebdıe ge_ mez Destur• demene c1n1e-", şegtan_ ortasmı.a blr ,F., ilAves.i ha.Ende ıs_ 2 - Socııma b:r ıN• iH.v .. ede:'Se iS 
fmd& bJemıerini yoranlar pek QOktur. bul:ıJYm1]1E: Et"do~ıınlı.ı. Gtl'8eren. Bıı efrl~ yı."!amıı. ~1sı.naı an.rumım ıar ~Ja~ .•. cnıe-r de onw yU_ lKlığm ifadesi o!ıır (2). kısanın zıddı o.ıut \3), Bir P ygam_ 
Buıı.larm. .İ4ılhlde Refıt Ahmedln o ti. t1cl reııır; Al2900hm~m içerisinde b'r tat. vetatıan tizer:n" yumıhklnnnı btlıtlln mnC (&11>1t?rlamıış 8 - Pis C5J, Parça <2ı. ber <3>. 
~ ~id tı'ahrlnln '(Son ~11 da ?tada. biri ınllhendl~, öte\ı:I hu'!Mc tafallWle. ~li.ç von1tm.adan. h::C ıb:- 8 _ Kıışın sobaıva. y~n ocağa odun 

9 
_ Ters 'Jıcursan:z ymıet anlamına 3 - Bulgarist.anda b1r Türk ırhıl 

ın eden cDi.·.tıl..Bec:1l7ı'11 br.twı.. mltnted>i bh' millf&.W sıtatile vazife nm ve tuY•rın tııb! 1 itine 'OY& 'b ~ w:lmt odu:ıım eVl"l!'A en dr.a gelir c
2

>. lş&ı~ &latı <2>. C6), Büyült \3J. 
lan, ~it1ln.t<n.-. da esti zaman. sah.ôbi memur it:! b;r aşt Ue başlamış!ar m.adan bQıyQjt bir alAJca !ç'nde ı!~ne l:n 4ıantbnl a.t.ql'\aır. t:ıc" Ul"afmı tJftn ıo - Unutm~tan emri h11zır <·u f - Unde.rı y:ıpı!sn Tlh1t makarnası ~ ~ oldut>.ı samımı Yeren Ye idvaç ile havatlannı b1rleııtirmio. ~ Hele orıun me1ı:t~ _!_..tn_ C..~irdıe doh~\t ~oeılllann evve. Medeni <4>. <&>. 
·- 81.h\binin. QMU.-- aaıı • lıer. ~?... Deha ziyadıe Jllll'dotamn ıtafr cılMl aa'ri'a.JAr blst pe-. ~-- ~ .. ,.,-ak.'len ,.,:!!:.eırm"'... 5 - Ten; oitll"aalltz 1&n'at manasma 

"""'-'· ~- n-. """' "" ..., ıı - iş.ık <4l, Scnun-ı bır tİK• UA.. -ıı-
2 te ..,,.'llldltr-:"'"J'&n. J'aZıları pet d!kh .. ıro.ıt sene kıza olan bir naeyU, 01Jl•t;- yer. ~ . t hsll' bltlN~" h\'k-W 9 - Ymı!'frlenf.pn _.rı1 kııdını'lT' ve ederseniz kOımes hayvanlarınm b'r a.....,. < >. 

• :ıe t&d.s.r arzu ohmur t1 nfn eflJ'llf bir fneır.a.b!s onun ,şt.m.a sil 9oın:ra m h> 
8 

.. v ... 11! e«'.a sttıı>imnozl~. SU:p{h-di\kleri tak 6 - Zaman C2>. 
: itdD. etrafında ııarle.nen. &&fer taze ~işi din tcmsl olunabmr. Arala_ ~h611i geliyor, n1h<ı.J"t 0 1

\lf'fT!n bunu (f;r.d,. lm<':-b.., '"T'''* ka!'C!eş1 .. ri mu_ uzvu olm (2). 'l - Perde ve pence\'e ile allblı bit' 
fe'At ~&n•:l!raralt temaşa edeb·ya mm ~. g~ füba,.ile bir ahenlı: ~ bit'cri~e Anaı!oluda 1l.cra bir yerde ~ hlt'l ohırlannıs. 12 - Mahalle kadmıa.nnm çaıı.ırma şey CSl, Aylak, boş•.a gezen (5), 

tında ela, hilı::.ft.7" zemlnln.delcbıe L.:ı • vdt. 04ll8eTen Ana<lo'u hayatm<lan ~ bul'UIJ'Oll'. Bu~~.a J>!'lt rahat ve arzu. 10 _ 1*-rel'Pd" 'O!Tiın<ı n'~"iren mdıalerı <2>, Bir nevı tatlı ıu bAJıtı 8 - Zam.an Cll. Elbse <4). 
:nn lıılr Mtetet caııhlıtına l&hhl ola • ~mn ömür maletinden, onların suna muvafu; bir hıı..vnt ~ar. bunda de f~T'dam!tlhı, ba.~"'l!"'SS · V"'"1.l'ği p'ıfren (5). 9 - Bir he:rvan (2), Bak:~adan ya,. 
ı.. 'içtimai ~ıluttınden bbıtr, t\ldreti. vam eıtecek.t!: ~er fe.bl'ikJlrun başlıca ,,,.,dın ba~ Pirinç tmtı:ar Ye hir_ Yabndıan &fil~&: pıtır bir yem.K <4l. 
~~~e~~~~ ~~~~~1e.!!.ft!~....!,adaZ' ra daha iyl bir CDeYamı C/l del d.aan.amll9 ... · ı _ Dönemeı; m, Paramn ecsaam. 18 - Ls* U>. P.abıt edatı <:&>. •~..-.r.""~~ .... h ...... 



Son P(JdamıJ edebi tefıilwMı: 18 

Ya.zan: Francis de Croioet: - 9 - T --1 H V ercümc eaen: • • 

İhtilAI korkusu veren ta.Jr:siler 



~ ~ "' ... ... 7 1 su.bu ecU:rs. .. --
~ AAmed Tı.&l'IGdM dll9tndt ..._.. eder& RUl\ill bmuuı -mablem dbde r.. llllaA ..,_ 111 ..._.I 
MD0•0•flmıa..uwaraıa ~ löınlrK _.,_.. ~ ...... inle~-.& 9*.-.,,. ""*- ~ S*lma da'bal 1111 
Ul:"D...,o&c v. AtAlııe' ..., ıuae. mtU'ar mur.ıa? 0..ıde bil' Raa bd,m. Talıı. =-a.;..,._ Geçml·yen bı·r para =-eo::::::: •na &ea.ııne =--..,~~.=.=~ :.-=.. bN1D :=m~ 

l'•">'u•mu •·lmeıle mecbw olımca bir M& t.üK:wle ~&il atelin tı. J'&bud ...,.. •k 1& ~-

=~-= :::::.~.:~ == lt=:-:ı ::=~ *ı~~~'ı:t:· .. -: Yaza..lar: Mu v.ı Aleı Fischar T a.rkçe71 Çsviren: t:alit Fahri Ozansoı .,... a.... ~ Gaba •"- uı.ıa alübl aar!J'e• .-.ın ı.me aa. ıaı.ıma . 
. • . . • ... aiıd bir aem.ııı ~CB'. Bu haya.ta mmd& blNlıun ~. IQb., .,.trat b.. Buna a.JDi m.ık&arda ~ ~ 

Dafa -.ı.. Ro7ale caddeeınde,LGtfen Lana hır Latkumı "Mrln. 'ı - Ylllıu. Fertıs clsım. ak'.tma dewım edıeceır.19, 8-'er toceaının 1ltası. 1111,.. ~ btullo, Şdkraııl* .... 179n leı1nclt ~ ~ermif.denia R7abal. 
c1oetum J:eruc'e reetladam, Yan kal,Bar. seçmez: Yunan paruı. Wlli:ln bir feY seldi. Yoba bv Yu. bula açneıt mAruıa m11m•iıııt Wııe. tıwıc•ıar ba •mt bdm1a ~ kotra 

14 
_ Çoc1*ılara ~ınmden 

d'ırımıada kıpııdamadu duıaJor. • .. P ..... •neden çlkl.Dca, doa. nuı paruınthm kaıtıııılmak için mi, 117di... aeJ1'alllDda V., bir &arbıotl1* fwm•nde. 1>ı1mııJ puta V' tılııttııarm lı::llanmt ~ 
ôu. tumdan a}'?l)ımak i.tedim. 1-'>ehtaıi>eridir beni pa t h ed .N.ıAl,J'lt İlt.&Dbull.:• İlte lı&7atla • SuadlYecle ut.tide tU$U§&rak bir yanfm bm:lan ftl1lm 1. Bımlan • 

IC' • ı· L •-= ıı.ı__.ı "'-- • b • • • an en rmm IDUlibet der.111 laurada &gl.IDJf bWıımılllıfl alı7ur. Jııluhaır.ı· pe.tt ibt yat. *eml>el cılımk?r JC• rerus. -i e 1nd~ &W8&JU ~.t • . - .~---· .uııı:ını ırakaeak mıaın) Juıhveye, luıhveden lokantaya, lo. oıuıor. Bunu aıraı.ıle t&&.IJI etauJece.. lAria ~ aıJ&DaD ..,. .. ,,.ıaruı lif, .. 
m&Jtta ldL ~1 ellniıı avucu lçlne ı dıye 80ylenclı. kantadaın. l.ra. bardan «fiYe o, &ım, Bu '1ftlU. daha ICllU'& telt lıalma t!*ia aıöri&MblleoC t&flÜi&ID& lw te., il - Ooctı 1-'D Mbehlan -.. 
~ olduiu bır paraya da he.. - Al YO. bak bunu ~pmıya. docb a .mükleyip duruyol'Mm) Gtllllerm.m b.a)'aboı 'akib etmek ıezae.. DıBl1lı auraı.nıu dosme&ıaa pk.ır~ :-18".:: = •: ....._ -., 
Y-=-ili bir tavırla bakıyordu. 1 caıbııır l>ınıkmam vallahi! ••• Seni Anlaıılan. yanında bir ~ ortağa ~ ~UJucul&r& bu'a.mak muvaııır. o.. beraber bia Ent.otanın ar~ ;spdılık ~~· J'edıdl'ler n de cbaa 

- f.or, 1ıene ne var, Feıtia'ci.. peaıta yemeğe zorladun.. timdi far. plmadaıı bu fena iti yapmaja ken.. ıur. OlllanD aevt:ııı lhW edecek ifra., 1-7&&.ıııı Clire:ımlf olQ7oru:a. 11 _ :-taam dud.emı WJ• di1'91 
iim) k.ındayım ki, ..bahın on birinde dinde ceaaret biaeedemıyonun) l&r4a buııılllnaJr•.aıı kagmae&&ım.Ja~.ıa d:U müdıdA urfDJıh Gülseren k•n. mnıo h.lıD -u.n flkllUrikl4.IM 

Diye aonlum. pallbl yemek mide b.ılandlTır. Hani Fertitr Wifçe kızardı. ~ etmeden &eQ1lemi1ecek nok't&ıar ,,,,_ ~-- t&Dda dnam edi - hotmem 
N · .. H"dd ı· im · _.___ d 1 . imi . . . . var· ıw. ılııncaSLLı ~ bırakı1'0!' Te bu S.- * 

1111 
ilertaı ... - e mı varr... ı et ıy •.• ınan WBUn arı ırım. selıp l.ea e - Vaıllahı öyle ... ıtıraf ederım Brdoi "ID NbMı ~ b.r adam. Mirhlah bap.;ıa Ua.1i &•dmn :raurl& 

~aha tim~ bir ~j otom~ilden bir tey .içmez m!si!'... ık.i bu a..k•dla... . . dır: ~hı liüma BeY .• Bu zatın ıo.ne aı.nenılJt )"&Ulus 1raımenıD lUlır.urue =':...,.~ dellet zn1n Ue al 
inc:lim: Şofore bar lira venlım. oj - Bır feY mı ıçmek) Yo. te- Gülmekıten kendımı alamadım: Y~de :>ıe~e biıifik bllrm baJ~cli QY•••...,.ta ~or; tua' bar MID&D 

17 
_ ... ...._ btr ~ lı:ıran b a,. 

~ üııtünü bana bozukluk olarak ıekltür ederim, doatum: ben öile - Bu mahad?a mı) f ıte bu, bu ve kımwz.ııı J>.ı' Jcöikil vanlır. Jl'Uhan'Jr I~ ti .utL< !Ju halı bir ne lce ur. - _. 1ran.-. cP.J' hemen • 
ıade etti ••• Halbuki t"mıdi farkına :vemeiinden evvel aal& bir teJ iç.. dalahk adamaluHı budalalık! çün bu ~ b.Qaiinde 1arstmıttır, fakat -* Jiislmwıa DWUw--. •~ bir ~ ım.r. Ba it:tnc1 ~ :: 
n d ki b LijU.-L-.' ba z· • tah L • 'y nd 'L Jm De beİll V&f 71Üf!l' ~ baödJtat.e a& gak Bir adtıMlafUt:ı, bl,c kadılı daV&Ve&ılJi __.,..... •..a....ı. • . r .m • a " .. - 7 1, na, ınem. ıra 19 ımı "eaer... kı, 111 unan paruı an a:urtu a.. • b bu t ta a.. b.rleoeırllt a.11' Jsathıuıed• vc&A;eU. ili- -· -'*OD l11n 10lDde aüeosin,. 
7ırm.l •'I~ geçm.ıyen bir para )Ut - Haydi canım, öyle cTqek.. na öyle lballit bir çare var ki... ~ ~oi~t~nm ~ b. I rqmat• bafUYc>r: 1::D. e~dl eiir.b al. den bfıt "fefal edenni .. 
illrınuı: bır Yunan par•ı. kür ederim. doatum'> filln yok! it- 8U'll\ID üzerine, kendi.ine, •deı:e rabeır bir o+•'de Y~ıl~ daha ::D'l1 : tlDda keD<lı d&n$1 vardır: Ja.lk. • 18 b. s:::: bir ~bnh. 1ahuıl 
L. • .:=_ Oh. ~i olmut~ Hiç olmaz~& t«; bak. bir kahvehanel Haydi içeri jFrans:z _ Yunan .&nkaeı~ ~-İbne. na&b .ııaa.r'ıie baknu,r.ır, fakat bü:'lln Bu fi 14ıin şerJJU Lılt.C~:yenın rty.ne :':tillnif o1m ~•leli'!:.,~ 
-~ bu. ~e~ bır )'aprak ıı. ıırelim. ziıni, ve oradan hıç tiipheaız, ustün- baJat.ıarı aıen!l kôtklln kalabOlıtma ta. Ul'uM Ali Atyc. namıııd9' bl_r avuta1.a -eae el llfmnes. 

8 
Tr lee d MlraJa 

aaraaı ekaik Içeraın. j Kolumdan yakaladı. Beni zorla de Elen tasviri olan yirmi w'~k ,,.,,...ıa ıeçıyor. mQnıcut edorcır. Bu sat &anUD\f, 7ae.. ıı-hud cmo mın &n~ .._. 

- lian.i. ~ki buna çok ca. kahveye 80ktu. parayı gene yirmi eu"luk lluıadan Mub&rrir b!aı bu lı:a!aba!llm'ıtnm B:oın1e ~ ~-...&dM: y~ •• ~:ı.:m=ıa~ol. aıı.dM' betAr JrıMaWanm Jnc!b oıc. 
ftlm BllWdL Yı--i .. ı" ın' d .. ·ı 1 a· L--L_ • • 1 o ·ı d .. . ... . Lt ~ orade llti.seYı..'1 H ~ _,. .. - • • - 1 ... Fakat ._. Ç eıı. ır ~• ıçmıttım. , sarao- bir Franaız para.al e egıv-ırmea: en Kubai l:LamW, kil •tık taTdq. 

5
un, ne olursa olP.m Gil!acrenill tUo 

li ne de olsa insanın. canı ııkL na 8e9lendi. Keaeaini cebinden çt- zeyk chryacaklannı ıöyledim. =.... ııoo::m ve ment..;.p reaa. bir besılDe 0 da ~apti:r. onun tallk dav,: 11 -;..,:ıuer __,..,.. ıt'l\lm._ • 
'"i/ . ,. ka~ı. İçi':'deld paraları uzun uzun • _ Doinı .diye fıaykırd~- ne ab. sene. kQeü.t tıs karjeşı Ley1A71, bir mu balur, ~ ~1 de tuau. = llillDPsler ::U.1:!"1:.. ... 
~ 1 zorla~ Yunan puaani tetkık ettı. Sonıa. umunamıyarak., makfıkl h!ç de düfÜllmemıştım bu JabaDcı meJtt.e->dı! taha!l smen tam mak iıster. Buuda att:serentn m1*L. 1elde ibtlNçlama ~ :;::--

.. eaa11ıe. k~ de cebine aokma. tan, bir para çıkardı. ınuf... zamane tmıarın.ı:ı ben.ı.eri, 'ata' 381. ftlD8ltDi 16ri!Fona. Te UUIJOJ'm iti ..., ,_d'll'dlt e91er!a .... edne lllrada:. 
p mecbur ettam. . • 1 Careon panayı ser! verdi: Hemen bir otomobile enlendi. Ja.m ~eUi olr ı;nc kız IODr& bir d.. CIDlla llllDI& " iffet du:nulıı Mktm. na. 

- Doiawa. Fertis, y>raai •yun - Parana iyi deiil Möayö Be . tıo bilden İçeriye itti :rQ kA•On Jtıımu.ı~d:ın, deniZlndtm 11., diır'. Llbl bu dursu onu ne radıGQt 11 _ Sim lot~rl t..b'ır-e. ,_. 
la ca11ı11n1 •tkıyomın... Baılca feY- l.6tfsı bana bir batkae1ın: Yerinız: N n! ilo .:; haykırdı. • titade iç.sı tıı!.en doatJ.ar ve bıumJar, bdıar mnt•ıu,. edebılec:tılı&ir? "MY'ttr .,. .... &tm..tllia· bu h•,...~ Dlll 

en k.onufa}ım. Bu geçmez· y 

1 

eıe e re Laf · __ ..ı deha aonra lenQ kızın me~'Jb ve ıey. Bu 81isel ııe:ıo kadı.:ı bayat&& Ja.nls b6ıv'tMt ff''~ m~~ ounn,,... 8'a.. * 1 ' · unan ..-ı. - Çepuk., çabuk. ayette c:1K1- ran aıbdaşla:-1, muh~l!f unmrlardan kahıııca, J:aele o llLl!l•0 a tadar IWJıru. ""'" JeN atar ...._ hamen •"'""""1lr 
B . '1r • .. cl"9ine. FrMWlz - Yunan Bank .. na. ı.cner... D11ı1et ve UBlet l.çınd.e ıegen .ha:/al.mm 1..,. " • • 

et daltika, batka teYden ko.. Ka~v-;d'en çıkınca, Fertıg, ögle Fran91% _ Ytıftan Bamutnın ho... Bia bQt.ün lau taıa.b:&laıı ~ tellflai ubAb:nı arıva.:u kmdıı;lnı Sev • ...,.ım·=· =ı="""'!!!!"'ı=o=!!!!,..,.----==--
uı~uk.. . yemeiını beraber Yt!mek içın beni ı·· ghdiğİT"Iİz Z'aman, Fertig ke- ~onıs. muh.\.'Tn:.n m.ah;r e.i Olllarla oihmıda, çalcılı yerl•.rd" ho~ bır va.ıtı' senmtn maddi ft manevi ~ anıll 
~rdenbıre. Fertışr ha7kırdı: •. l:aorla loltaıntaya götü~~- Lo~anta.,,::;,i cd>inden çıkardı. içindeki bin ıemua ıe;trırlı:t:ı öı:e bir UMlık~ •eoil'IDek eme~ .uı>tırınca etraf:nc!a ~. YUU1&1ltsut bP17Cll'. ta. 

. Ha, yahu, karnın aç degıl dan çıkınca da. sert ıçk.ıler ıçme'k l zu:ı tetkik etti. idare ediyor d ea1ırmaP imkAD Jo.k, hep ilLih& ile t:.r.ıı.')2.:1 hın;la. vıan. - sancı talmaJD1'tlr, i)Jle m•atanb llıır 
) üzere zorla bh Ame 'it b lPM'a arı uzunu . . cınlan bil' eüJDj• 11• IY?Ar* b\U'a.)'& aer. m.eH.an bfJi kalmadL Bu ıneyat\da '\:L ha'ldedir td. b:l han:& böf't ~-
- At; mı) yoo1 j ·· ··1tİedi Barcl çk ki cı~ ~~ Nilbay«. birer f>irer hepaınl tet. P r 1m1ş fıreı& dı&rbeleri!~ ~le C:tD 1a.n.alı bır kemancı 2'.Urolunabılır. O bu blleclt midir. rota? ..• ar kıt ,_,. 
- tHa Lr ha 1 ~ru . ·• an a.r .en e, enı, lı:ik ettikten ıonra, ikinci dm ola, ıereck Jıareke&e ptirecek tuv.rlerle 41. lftiba tel&hi\rlenın matltıb o:mad; fa Jatalt edMlnm PIDOlnlerDl aeıt iti.. 

Nalı . ~., yır acıkmJtslnd.r. bır «fıv o clodrn a gıdıp beraber ak tekrar birer birer hepsini göz., riltiyor ti 1>b anlan ivZl runule ıor. b.t prıbdir, bu h&Ja.tmda. 1ıep 1itJde nılluM. bNtlakıı bir U1tQ1s atıp 11ıe 
ti : lfle oır pastahanenin de önün çay İçmeğe mecbur bıraktı. ~ ' · rdi möO ve hemen tanulUl oiUYQl'Ull. birde hatıram tabr'U.mn eski mltdılrU 1'lraralr. kim bUlr, belki bir iMUrne 
eyız. ~ydi sirip puta yiyelim, Loka.nıada. b ·-:la, ufiv o' c:loch en ~1 

.: •• •• el f d'" d"" .. Muban'iriD nıı'a.m.ı hAk.im uı .. n me .Abmıed Tllrsudn anetın10l'da. iller o. lle tm111ar • echoelt1 
- . •ta 1111 7i7elinıL aabah n da, 'her yerde. hesabı 1rörmeden "! ~uncu e •· or u~ sure&i de budur. !Ci:a.buı 80llun& bdar 11!1. tıeladQf eta".ldi ne olacs.lı:tıt Blm• lllıllantr bana bile .......... • • 
.,hinde! GQln..- ı 1 l 1_ • d '-" defa, be~1ıneı defa. onuncu defa te inde. lktnd ve ttçü:ı.cü ha la?d3 nasıl bs:fetmıell mır det"dl.r tiee7i balmat 'ctı "' sena. blıala K 'L--' --,, feJ' ervve, uzun uzun a:eseaın ea:' pa- __.._ :.L'k etti · ' • +-• •-' ~ ' ~A--·-· 

0 
..__ -"- ~"'·- .. • 0

nHDQaft nkaladı. Beni zorla ıraları tetkik et · :, Her Terde, •r ter.rrar te~ı '. phs!yeıt::ere ~esadUf olunursa onlan ne ~eri pek ., .. 11 di7x, p&l'a ~-· Jal", ne- u --:- - .,, .,. 
.. taheneden. içeriye k J ıa· deii mlft k üs~re. ver. - Vay C&Dtnal .dıye haykırdı .• kmdisi kU.fet çeEe;ck, ne b ıe bd' uh., ooa &km Kın il ~yor. Bu meyanda mum.ntr bKUıd.a Yeri~ bır aet!c.e 

Bea, tokolah bir ki hl. . ~~i. ~rda tf,~<ltla iade eL Vay can111a yandığımın! ••. bulamı- met Jt\tleterek öyle ~'erle tersm pek ~'t bir çıft:l.k daftltnl &IJ7ar. var: Oll1ı ~ etmek n widılWI! dliır 
tim O lc.aee e er yemı1:1 1 1 

.,... a n 1 Ot t 1ii rm.ı diJIOI' ti on1uı btl~ e1alari'e baU. Bıı davanın eanlbı ııenc. ıtızeı Te ~t dlD9I wnı ~ llllladttl-. 
de • k • .. ya doğru ıitti. Cebin- mişti: «Paranlz. iyi drğil, Mösyö. yor;:° 0~: •• • ~ m Eva " rLe 1611erbnill1D lkıllne set~; o!ayo;. ıensm bir JMtund::ı. Gene; bdma da.. rt illbaıwlıtl~ betleaıet.,. 
k n --:-~ ç.:k.ardı. Uzun uzun. Lötfen bana bir haflca91'1lı Yeriniz. vat v! t "ıım vam;-ış ••• vet. e.. 1tle ~le l'..arı taca, blr yandan o. ,.... seUrmeıtl~ beraber ar«!D1Gnl de lDlılbl otmteo biroot Otsdllhn par • 
. e.en.tn ıçı~eJu P&ralan tetkik et- Pu. seçmez: Yunan paraa.1>. Yet, hıç ~ yok ,.. Bu. ~rayı t.elin ge1en siden saltınler~. '>ir J".lld:uı ıe4:ir1Jıor" ara Otl'setm!e de mub .. çalar var. Yer mUaa1:1 olsaydı da ban. 

tı. K..ad.tr.ı kadına bir para uzattı. Saat bqte, cfiv o'clockıt nn eti- yaınltthida, bizi buTaya ~ırmı.t o.. d& ~ ba1atmı velYı?lelmle dol _ • ..- için tM1 tuvnı kahnamlltar. lan Dda1 alarak mtt.,.,dlm, ~ 
Kadın. P&rayı ceııi Yereli: iindıe, biıdeabi re. etimi alnıma vıu , lan tofönı .Urm61'1m 1 dUND milaf.irla' arasında "tlt reol. Pabt bmıdan SCllU'&ll!U anlatmııa. t~ea dab.ı mmnmn olacattm. 
- p...._ iyi delil, Miqö. duau IWlcl Fürl Oauto1 r1ıbD bapıtlarma Ollırmdan cıurwt caa-. Yalııua ifa:• edleelm ki Oll.. 8. r. t__, 



Memlekef Haberi • 
erı 

Samsun Halkevinde 
Namık Kemal gecesi 

11atayda 
Ana o.tana ilhak aleyhtarı 
Haaan Cabbara Üe babası 

Türk vatandcqlığından islıat 
·edildi 

&nwam. <Hısıs1> Bl1yftk P- dan bul. renı;ler mahalll oYUr..lar as _ İaken.ı'enm c Husus1 > _ Ratayın 
ır ve va;.aııperver tNrunık Ke. nadıl&r. ......... • .... _ ... __ , _ _._ _._ ... 
mal> 1 anış toplan:tası. 21.12.'1 Pa. .ltuı.....l'UŞ m~,,,,.., 5* ..,.. a ...... ~n 
zar sılDlt &kş.ımı H&.lmvi J:•lanund& Av, (Xfc heyecanlı Te :ıynı zamanda ve Milletler Cemiye'".J toplantısına k&... 
beş ~ kişin'.lı ift(raı.dl' 7.aptlmıştu. neıs'elıi gl)9ti. Kö:vllllerle zirai kon:uş _dar g:derek Tür".ıcün _ha.klı davasına kal' 

ToPJaııtıı.Yı tertib etmiş olan samsun mal&r yapıldı. Pek 7Jlk.ınd& Çarşa::nbe. ~ :!1ışsa.:~an::,,ai:1 
:;: 

Tica.ret llısesi d\rekıt.ôrtt SatteL trtenın, Yolu iizerindet.i bir otmanda ikiru:ı b.r Ra8acı CMıbua ile ba.baeı mahı.ıd c:tvt.i_ 
bu geceoln geçen yıllardaki ıtoplantı. sürek avı daha. yapıJ~iır. hadı &D8Bl1' cem.yetl> reisi Şahin ahi_ 
l&rdan dlıba tıırttııı, d:ha <'&Zıb ve daha ren ht»:Omet:mızin i:ttlhaz ettiği b!r 

alAlmLJ:ı bir şekilde geçeb!l.meli için zen_ Şereflı'koçhı'sarda bı'r ka.rs.rla Tüırtk vata.n.da~ı.ğmdazı 1slk8t 
gin bir program hazıriamıttır. edilmeşlerdlr. 

Ba.a.t Yimllde, '1.'ie&ret lW-..si ana dJi muhafaza ffi8mUrU Malt\m olduğu üzere Rıw.n Cabbam 
Mretımıen.i Ferıdı.nı Bora, Cıf!yük vs. - ile babası son 1AUilıaDlarıı. kadar H.ata_v_ 
taılperyerln hayatı, eserleri ve vatana sog"uktan donarak öldü d~ ~·um faıı.llyet:erlne devam et_ 
fa etm.ıııı olduğ<.ı dırterll hiz.metl~rini m!şle, a.nc&k Ha.tayı.n &M vatana il. 

tebaaitz ~ heyecanlı bi:r hitabede Şereflikoc;hiaaır (Hwııusi) _ Tuz haJ'ft malarnia haJc ve adı&leli:'tı teeeL 
buhaıuıblı bir taratt.ın da projü.&l • •.1 .. y tuzl uh f .,. n~ ~!'i'T'""'i'!'" kara v'ro~nı.an taham. 
yon~ Namık Kemalin muhtelif poz. Co u av,an ası Dl il am rn.e.. mf.1 edmıecQ'1ınden cl.a.cak ki buradaki 
lardalt.i reelmlerı ıtöı!terllml.şt1r. murlarınd~ Yua~ Tuzlaya aıd mal ve ıntmtıerlnı bıra.kam.~ Suriyt'~ 

Bu, aılJf toplantmnda. Ticaret 11ae. poetayı Cıha.nbeyli kazas.ına götü.. Cira.r elmlşleıd!r. HMan Cabbara h~z. 
si talei>eleri şairin bazı o irlerın<:en rüp geri ~ön-erken yolJan üzedınde -neıtaerlne m(llcfıf len Ha!-Eob defterdar_ 
parçalar <*:umuş'!ar ve ayrıca <Vatan, bulum..n .Kara.tepe köyünde geoe)e.. ırtıne ve ora.darı dA. terf!w Şam iaşe 
yaJıuıt Sil'letr!) pıyesiııden rmıhteUf melerini •rarla ııöylİıyaı arkadaş.. IJ!l1ılSll mıOOürlüğtine tayin o~UT. 
mecllııler tem.5t! e!m:şler:iir. Bilhusa larınıın aözkriıni diınlem.emit. yaln+ Babat'lı Sahin Cabba.m ;s .. Suı:-'ye hnL 
bib'lllt "'irlm!zin. ırVataııın batnna ba illa ol d ebn . ..t. F z ~ yQDek blT tekaüd maaşı al_ 
düşmı&n clıı..Yadı hançerin., y0k mudur ş Y una evam _ı..-ır. a.. nııalı!badr. 
k:urıtılu-acak bahtı ktıTa mader..nl?> mıs. k.at memleba.ya yak.111 hır yerde Bu Mt; f!nırinJn Tttrtr V1ltandı>f!htı.rı. 
ralann& oevab olarak söylene.'1 ,Vata.. fıazla kar ve eoğultteaı don.uak öL cı.an fmtrtt dolJayı,g>le İS'kt-nderun ve r!. 
nm bab'ma du.,man dayamışaa hançe_ müttüır. Erteli gün Koç.hisann Ham vanndKi ~ ve ı;o\: kı:ymet'l'\ eml§k 
r·n . 'llıaklnur kurlaracak bahti kara zalı köyündaı m.anlduınıaı aka a.. ve arazid.Je me'!l~111IP'r:n~ ha?.l:nece el 
tn8derlııil• mtSn.ları okunduğu sırada rabacıaı Muharrem Görgülü ötUyü lro!rııilmıırf.ur. Rllkı"lmeti~rn bu ad1. 
dinıleyicJ}ıeriıı heyecanı s:m haddini bttl. yolda görerek memleha müdürü Şa •:ıınoe n.rarı 'lıı~a.vda SOMUZ bir m~. 
muş ve bu and!. sa!o11 bir a.Htış wır. di A baba- . t" C---.ı ..,un1Yi!'t u.vıın1'1nn19trT'. 
g881 lflndıe lt&lmııJtıT. ~ona vermtı ır. c::aeu • 

BaJ11k ltlrett an Ci~~~.ı~_ükUm.et d.edofkedt~Iun~ Merziloncla bir eğitmen garib 
a ... -'-"- 'D'-'k . ı.a ıntaaı.Ycınesına.c:ın 'SOIDra n l tDlf- • , , ld 
,.._....__ g.aı en apor &U ...... f bır aekilde bır adamı yara at 

.Aeırwım Avcılar klöbü aza. lT. Meralı <~> _ Gece evinde 
l&rile birUkte milttereken tertib etm'• y . f d 'd . yatmaJN.a cırı olan elt'tımen Dursun ~ence 
ol<Mtlıarı btqült ııüreJt a.vı. Pazar gilııü unams ana gı a ma. ası renin camma b!lzı fi9:Celetin vuru~dıuğu 
yaptldı. ka k lk 4 mı görerıelk tJabff.neasile a~ açmn~Jl'. 
Batı. ;yolu tnerin®, Muşta mevk.iin_ ÇlrmlJ8 a an Ali imıinde b!r şahsın bu turşmls.rdan 
~ bir onu.o.da civar töyl~den dlı kaçakçı yak" landı blr'l<e a!hir sııretıte 7a.ra,a.ndı.k1. Amasya 
iltihaı1t elmiı ">Wı 60 avcı tarafından ı:t hasteha.nestne sevked!ld'itl haber a_ 
Yacnlan bu, Uf.ly!Hı: sürek aTllldla, "- E_ı.:..._ (H .) E lk' ıınmı$r 
ve!kilerin hia.tına olara.k' v~ aaril:ı bir crıırne uswn - vve ı g~ · _..__,. ___ _ 
tesadüf netıceaı anc:~ beş dmıııs aı_ ce Yuınanistaınlı dört kaçakçı Meriç C h h . .. · d ki 
d<lrlYEl>ilıdt. Daha evvel bu ormandan odlr~ hududumuza geçerek giz .. ~! a~. n~ ~,2 uzen? e 
Samstm wrcılarından bir defada 6i>.60 lice elde ettikleri bir çok muhtel"f Buyıd~ koprunrın demır kınnı 
mum han'an telef etıtitlerl sık ıık cine gıda maıdd.eleriıni hamiien Ta- tamamlandı 
valti klL . tarköy 9ftliği arasıınıdan ve Meriç Adaııa <Hun.ıs!) - Ceyhan nıehtıl 

Sürek a.vına Ralkevı reta1 Alı! Ol.. nehrinden Yunanistclna ~erken U:ııerinıdıe bmhl edllmekt-e olıan büyiJt 
pç, dıoiııtio.:r' Rifat Otıng1r, ziraat mü.. "'t''---1..tıe ı.ı __ ı_, 

1 
ı._ k 1 lcöpııünıl1n dem,._ kısmı ıtamamtamnış_ __ ..._,_ -•ı -n _ _. -- .___ •-- , go =~ o.ıo.uıua.J' tWLÇa eşya ar . .._ .. Ü.. 

~ - .._ı _...r......-ı: ve ... ,ınm:f ·ıe L~-1:1. ...::-...::ı.. ı. f tı.r. Betıon 'lnısmının ınsaıatl "'"' oo 
. llllbaiYctler de lıtlrak ett:::.er. ı D'ln.ııde K"M•u ....... muona aza me- mU0cMkıl ay soo.unıa. kadar bıti~ 
Mllft,a lııahvee önünde Halkevi ban.. murları tarPfıd~. y~kal~m.ıılud.~r. tiır. 

(c11sa ,...11 oıruıı havalan çaldı ve or.a. Apo.to) Yanı ile uç ref ıki buvun Gllnı:leırcftilm rean bu köprıll nı,a_ 
14.a t.op'lanane ulan yakın tO)'ler ha!kın. adliyeye tesfim edildiler. pıt.ıınıırı oon sad'ha.sını fiesbit. ~:.-. 

~ 

SPOR 
Bu hafta yapllacak 

lig maçları 
F enerbahçe Beyoğlusporltt, 

Galataaaray da Vela ile 
lıcufı}a§ıyor 

Yusuıt; 1ıekli!l.eri ki:st.!rip a1mıştı. Koca Yuısuf; yağ idma.ııuıda:ı malı. 
H.aıtı:A; daıb.a ileri gıderek Mösyo Oub_ rum .-caıdıguıı h.sı.ca uı.:e Ketle! .c .wı;ge 
ijyeye: ba.,ı • .1Ul. Gun 5ı:;çLııı:ı,:e VUCUQUlJda gı:v .. 

- Ba.kıa. bel ... !Azım değil bana faz.. ~ek.u"' hiısı..1 o.u....ruıau.. 
l:a par~ .•• .Boza.rül mu;{aveleyı gı • Koca Yusu.fwı idman nıes.ltsı ha .. 
ererim moemleketıime ~! ... Ben, bu ke. kik.aten müh.m.c!ı, Sır.ıs. g u.ğı zaman 

1st.. Futbol Ajanlığından: 4;1/942 !erecazl&r ~ın güre~Dli körletemem j ya,zacaglilllı.z i•b.; id!ııa ı ış ıx!en uh-
tarihlncie yapı.iacalr. 14 maçları· bel·:: ded'i.. . kahaıara deger Sd.n!leıe.- h.usJ.J o • .ı.:n~ .. 

· Mazyö Dıj)llye, !.ı.zla ısrar edemedı. tu. 
Fenerbah~e Stadı: Saat: 9 Galatı\ - Şab ck!til, Tüıtt oyna.şa. gelm•yordu. Bu Ne ıBe; b:z gele! m müsabak.z~·a glL 

Kurtul~ H. Şekı b, Rıza, Hayri. uğurda bzanacaiı parayı bl.M! ayıatJe reş akşamı: Emil.n gllreş nde 0 dı ğu 
Saat: 11 A. H!sa.r _ R. Hısar, H ~e- tenrııellyordu.. g·bı 8irGt ağzına kad!l.r sey tt le le dol_ 

ja.d, Halid, Ruşen. Koca Yusufun Belçikada Deryu muştu. Bu a.kş;im da Mosvo p ver ve 
., __ .. 13 a1.tu t T ,_,_ H JI. ile gürefl DubI.:re avuç dolu.su parıı. .azanmı.s 
.-...: .n.r ı uı.r - &AaUU, • d'1 la.caklardı DeJ;YU, Beliç.!kalı Emil gibi değ l . o . 

Oe.lLb, Sa<tınt, N ho.:\.. Bir parça .reokin olmo.kla bera.ber d"ri Deryaa, YUMlfia clddl ttr.uşacattı. 
Sa.at: 14,45 İst. Spor' .. Beykoz, H. ve ~ bir pehuva.ndı. tsviç:-('n!n Emil g'.ııbi şike güreşe t'.'lr f·ar olan 

Necdet, Sı~ Fazıl. d.ai köYltlılerirulen bır Alman kırması bir adam değildi. Bu .sebcb.e Yuısuf 

Şeref Stadı: Saa::: 9 Alemdar _ Da. idi. • ı keyifli idL 
_..-.. _ H .::; !"-' Z-'-I ş "'ftbetıt:Jn Haıtb\; o'lı:lta8J \: u,,ruftan beG on kilo . Ha<IU; ııfu'sşe ~a$1;Rmada.n on beş da 
.. ..... ....._. · e ..._..,, = · a.... · fallJa viJcudlu da adaıt ve tn ,di ki.ka evvel, Mösyö P yere sordu: 
Saaıt: 11 Beş~ _ Silleyma.nıye, H. ~ Bc-lı;i4t&lll o.lm.adıtı için. Emll - Coııbacım.; bn akşam inşallah 

F'eridlm, Said, Re$<ld. glbl milli bir şah.slyet o~madığında.n payiADoolt* Yok dettı m!? 
Saat: 13 Feoerbahç& _ Beyollu, H. halk Yusurtla bu 3d.lmın güreşini an_ - Yok! ... Gür~ c ck.i.ld!r. tsted!ğ':O 

C&k bir M:.vecanlı SıPOI' müsabakası o. gibi sımsı.kı tutı... Hasınmı o kaaar 
].arak eeyredıeceta'-4. za..vı:f dıa sanma ... Kend..nı kolla ... 

A.. Fab&.t; Emil g!bi, Deryas da Be-Jıı;t _ - Bravo uata bel ••• Desene sıkı bir 
itada şöhret a.lm.J4 blr pehlivandı. Bir iamanca~ alacaA12 bu akşam be! ..• 

Şazi, .Baha.ttin, Mu.sıah .. 
SU.t 14,45 G. E:luay • Vefa, B. 

Adem, MlES.ffet', BWend. 
dclaoııda da Emıll yçcm·şt.1. - Eh... Yalnız sıkı bir idman deli\, 

T Jrk - Norveç ticaret Belçlb g~Jerı; Del·yas ıaretını belki de ... ıu bir ailree. •. 
~ltizam ~ - Teb.~I .•• Hepten t.A, Şumnud&n.. 

1 f h d·ıd• Koca YU9llfun, i.lmll ile ol.an güre_ beri böylıe söyler ôurursım bel ... Hep an aşması es e ı ı sini ~ gaızıeı:ıecıler, btlha.c;sa fQ:)Or ıı~erim pa~vr"' tahW.81 gibi ya. 
mtm?rrrlert Yuısutu çok yumuşak gör_ lmbLt pebüvanlar bel •• , 

Hükumetıimizle Norveç hükUme.. mın~ıero.t -Yool. Ek\, öyle detil ... 
ti arraeında imzalamnıı oluı Türk.. ~; Yusıf Em;le ne yapa.bil _ - 1narıma.m a.rıtü: &ana bel, .. Neredt 
NoTVeç ticaret an!qması 4 sene -m1$1 Yenm saat kadar IJÖY]e. böyle külüstür pehlivan T.ar&a setlrlnln kar. 
den.beri taısbik edi.lmckt.e idi. Son~ scmra. ancsk yeneb!lm1~ şısna bel ... 
dünya hadieeleııi ürı:erıi.o-e 1.ki hü • Blnaeıal"'Yh: Belçikalılar Deryastan - Po1 Polw D.Ullds? 
kUınet e.rasıındaki ticari münuebeL l\m!dva.r idı1er. - Bata beyi ••• O, hev..en F'rall8ll 
]er asgari hadde iındiği için anlaş.. Güreş için ha.lk beyninde kumar ay. aalam detll: Nim Van tecfjal bile d~ 

!
Ak __ ı__.ı d ı·· D\lYOl"lardı. Kumar oynı.yanlann ekae _ til bel ••• 

manıın a a aıwı..narca e~amına u.. risi, il:ı.aAAa; yiiııde yetmiş beşi :tsvı.creıi M~ P1yer, 'tmufa lAf yet.işt1re • 
zuım görülmemiş ve Ha.:zıtraın 19-42 tara.fmıı ıtUnluştu. m!yecetJc,f. anlayınca SUıWDU.Şt.u. 
taııihinden iübare:n aniaşmaının bü.. Nhayet; güree akşamı geldi çattı. Tam, bU. aırada da meyda.DM bulu • 
tüın hükümleri feııhed·Umiıtir. Koca Y'\al!un keyfi yerinde ldl. Her nan Arbltrinin d.tklftill oalJm,ftı. Peh • 

nedeme Brülaıern havası lyı gelm şti. livanlan oatırı:rordu.. 

b 
.. Mmıt.azam yiyor ve muntazam uyu _ Möa.vö PJ;Jer, hem Jcoouşuyor ve hem 

((Hamlet>> davasının ugun Yordu. de aııatma tirillediti için Arbitr:.nin 

karara bağlanmuı muhtemel Koca Yuıutun, yalnız bir mıntll51 dUdüğO:ntı 1$1mlştt. 
vatdı.. O da idman edecek arkadaşı Yuwluıı kOlundan ıutuP meydana 

dI.aanJe-t.ıı da7asına Asliye 1 ncl ceza yakltu. Parı.,te tken; Pil'beli K:ıra. Ah.. ııeldl. Denvaa da gelmişti. 
mahkemesinde bugün de devam oiu~ med veyahud Filiz Nurullah 11! durma. Se71.Tclaer: pehllva.nlan alkış!ııyordu.. 
nıacaJtıtır. Gecen celsede muhakeme hA. dan mmıtazam iUm.an yap;yordu. Hem Heloe: locaların l:>irisinde yalnız bıı)l.. 
t.Umin do.vayı tctı'.!.k ile karan tefh!m bu idmanlarını k·ııöetle ve yatlı ola.ra.ır na oturan gtıuloe bir nıadam K Jca 
için talik olund~a göre, ~ün da. icra ediyordu. Fakat; Brükaele tı"lelL Yusufa b&karak alkı.s tmerine al'kış ya. 
vanın OO&yete ermeai çok muhtemel. bsri, YU!Nf jdmanlanndanı mahrum payordll-
d r. Aktör Ta!M tarafından Peyam! ıJc&lmlŞ'tl. Bu mada.m: seytrcllerln a!k•ş1arı dur 
Safa aleyhine açılan neşren hakaret Ya11ı.tz: geceleri yatarken Mljsyö Pi.. dutu halde alkışlannd:ı devam ed yor. 
davasırııa. d.a .,.y11i mahkemede 1ı.ruı yere vikrudunU ze7tluyatile oAduru - dlL 
ba tı..DM3ktır. 7ord.u. 

(Arkası var) 
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(Bq taralı 1 inci s:ı.yfada) 

köprü erle mu;:ısala vasıtaJannı da 
ıene mUkted.r oıa.b ~d Lert d~recede 
yı mağa çaaşmış!arJı ve bu işlerı tam 
b ş ~ilde b şarmak c n mukı:.az· \'.ak.. 
ti tam.amile bu :ı.nuımıs o'ma'anna 
rağmrn gene bu sah.ı ama epeyc:ı b:l.. 
yilk işler görebUmişıerjl. 

Taal'TU'ı ordularının hemen ge:!a n. 
de o o'l'du'arın b zzat krndilerıne ad 
ıerl ibnal mıntaknlan vardır ve bu 
mınta3ralann :ıerrls"ıtdı> de 11rastle iş_ 

ıaı ed!Jeo araz· mır.taks.lıı.rile memle_ 
ke~ dahl4t mınt:ılt!l'a· ı bulunur. Eter 
orduların geri ikmal mın•.akala .. ilc :.,_ 
pi edUerı 3raz! mıntakaları nrırm:LI 
der·nıt:rte bu:ununa bunların dahliln.. 
de geri ç&llen t.Arafrı yaptıtı tahr'bat 
o oMıuJıarm b!znt ltend· ellerindeki 
Yasıtalarla tamır eı:I lebIUr. Fatat, bu 
defa Soııryet RWIY.l ctı>besinde o34\Alu 
rU>l aıOteanz ordu muhuım tarar a_ 
raz'siM bıızı bölgelPrd .. vasati b·n tııo. 
~ bdar bir ~er n'lkı:.? nuru., e!mllJ 
bulunur n S<>Yyeti~rm yap"lltla~ ı'bl 
tahrııt>at ta razıs olu~ o zaman or_ 
dula.rın t.&mir vesaiti ltlf: ,e1emez. t._ 
te bu ma.bad\'lc!•ı-, lt' A!ms.nlar. bun. 
dan ene) b 1r de-ta d•hn yazmış oldu. 
tumuz yeçb•tt-, Zleırtr"e1' hnt•mm b~ş_ 
mOhendl.ai Todt 1smi"\CAl"~I za ırı em_ 
rinde mütenassts 1~1lrrılen ınlh'ekkeb 
olan. muhtelit tam'r rrup!anna ayrılan 
ml.ktt.an 8Ull nmanlard<t 2'..>0:3<>'.l bue 
cııtarılan ve To-Jt t~ lf.unm almanca. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GFIİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık oe Bütiln Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kate alınabilir. Her yerele Pulla lıutuları urmla uteyiniz. 

E.eKtrik icıaresinın 
kömür ihtiyacı 

Aabra, 1 <Husu.al> - HUkOmet 1s.. 
tanblıl ~ tdareainln. kömür ıhti. 
yacının zamanında ve thtlyaç nl!be:in. 
de temJn edileblJmeli iç!n te.atlr &Anllf 
buhRW'!'MWhr. 

ç. E. K. konrreai 
O. B. il. Galata nabi~den: 
OUmarteai ~Q aaat 13 de Galata 

Kredi lbuıe ban ı. ncJ tattatJ C . .f!. 
Part&i ııalonunda kolumuzun y•llılt 
koıDlnei 7ap~111dan Galata :nahl. 
yeel çevrnindst halkımıı:ın ve üyele. 
rim'zin lallıtrremiz' oııtır vermelerini 
r ca ederiz. 

auwı bir üıt:aan olırnal< UF.ere Ot Un. ========·---=--==-======• 
vanı ft!'ilezı husnsı tamir teekUAtmı Kerç boj&zı va Kerç yarımadası au!e. 
rik:uıla aettrm.sı~ r. Bu teşk iAt, de. ruıda devam edeD ı.&lıyetleri evve:den 
rıııı·ti Udar genışt tı de çok olan ya. tahmini pek o kadar kolaı o'm.ayan 
Di f2'00 kilometreyi tecavllz eden 6ov. bir netice aJ.m.ıı ır ve Alma!ı _ Rı.mM!ll. 
Jet Rıava ıxal arazı. dah!l ndc ıerçl ler atleöl ihti.ma.t bu havalidekl kuv_ 
pek 9<* tamirler vo: leler yapmış Jae veta.erinln ootunu Sivaatoıpol önUne al. 
de zamanın azlıtı do\aymle '>azı yer. nuş ol&ca.!rlardı:, ki Sovyetler Kerç ve 
lerde orduların heme'.'l seriler n•· k :Snr F'eo<loeya şehirleri cıvann:ı den.zden 
mesaisiDl aerletemem',, bılhaıt'...a yana:ı ~tırdik.lerı mUh.m kuvvetleri kolay.ık.. 
~ ve t.L~lan yen den yer!er.ne la çıkararak bu iki eehri isial eyle. 
tı>yamamı$ır. m.şlerdlr. SovyeUerın maltsajının çat" 

Onun içlnd~. tJ Sewyet ceph:o! nln &ık)Ş&ll Sıva.stopo!a. tara c'hetlnden 
merkez mmta:uamd&k A'man ordula. mtııeam t>ir yardımda bulunmak oldu_ 
n bu defa Jt;şllk ha'tl ııerl çek nıe tu ve ıı.ı çıkarma hareketinin takdire 
tarannı tatbik e.1erleı1ten 8~~erin seza bir muvaffakıyet te•u eyled.Ji 
Mı tak1b ve taarruzlarına eııuı"me·en meydandadır. 
bu yüzden de o':- ha\"lı mflşkülf.ta ve Karaya çuarılan lı~ $0v7et kuvvet. 
aylata ctacar olJaui'.ardır. Ayrıca ten. ler.lnin mlkt&n benOz malımı deg~dir. 
düerlnl aotuktan da rüçlüeltı koruya_ Yalnlz m(l'ıim olm.a!an, daha es,. t~k. 
bYmlşlerdir. Anca.L bULUc bu zaylat.a Yiye edikneleri, r.ralatınd.'\ ıilvarı kıt·a. 
ft gügl(lklere r;\tmen Wolhof boyu - ıarmın el& bulunması muhtemeldir. Al. 
Wald&7 tepeleri • Moja!~ - Ort-1 • manlar, Yay!a ıt.ığ c'ma! et.,kler·nden 
IC-* _ Barkof eaıkı - St&lıno ıarkı • Sivutqıol önllndekl Alman muhasa·a 
lıl&TJ&poıl umumi bat!.mdan "baret olan orduıltmıUD •erılerioe dotru ytb11meltte 
tıfldt hatların._ Jerleeeb!lmiflerdir. gecWııme~eri muhakkak olşn bu 
Battt heDCb Tapnros bile Deri kıt'a.. SoYYet 1cunetıerlni !Snleme'.< n gt'!ri 
J&rırun el!nlkdir. atmak memıırıyetlndedlrler. Aksi tak. 

Her zaman ya!dıt•mız ılb! lf'ne tele.. dirc:le 81\utopol muh9.Sara ordU111 b!l. 
rar ederis. ki 1.yni güçlülderi iktı!ıam yiic :ııılT tıetıılteye dQeecelt ıibl Bo\-ye\ 
mecburiJetinde bulmıan n kG11!yetl ce ~iD umumi vu17etlnde lniQati. 
qarileri olmülA beraber umum! m k.. fln daha ta~ bir 3ekllde Sovyct!er:n 
tarlan m&lbı aebeb'er dolayıslle P~ o el~ geçınlş ~ldur.ın.ı ı&teren b.r ye. 
tadar fazla olmay1.:ı Sovyet O!'du"arı nilllt husule ıeleeetl aş kl:dır. 

-~~lııüw.Olt bl1' CeA?.et. ye_ t.sh~ .ilE Al. 2 - Lltıer& oepb-nde muharebeler 
man kıt'alarınıı. peş'er'n ' h "ç hmıJı:_ gene .AgadabY•\ mıntakasında devam 
IDN!uf!ar, hesabms taarruzlar Te 0?"$1 etmektedir. 0eDenL RommeJin esaslı 
taa?TU'Jllar yapnmlar ve .A:man Ye mut_ tnıv1Yeler aldıtı artık taha" cuk etm·ş. 
tıd'.Yrlert Gl'dulannm ltıflık hatlarırun tir. lnc!Uzler de buna cııte yenı hazır. 
~ onlarla blrl'kte gelm!ş'erd"r. hklar yapmakt:ıaırıa:. ş mail A!r ktı. 
8ol1 cilnerde bu t·3l!.k hat ka~mnda ve Akdeniz .sahalannda yen gilrpr.zlere 
idi. ki Sovyetıe- ıene bö's~ bH'r- ta. intizar e~ için esaslı sebebler var. 
arıuz1ar 7&P'lla~,a ld ler ve bu taıır. dır. 
nızıarm hep pQl!fdlrtUlmeııtte olct-ıtu 3 - Uzakdolu~ Japonlar Lu~:m a. 
l!k>vyetlmn J..cn n~tf muha•arasını da&mdaki Birle.) k Amerlka kuvvetlt>rL 
refettinnelc 1111ı:tııad!Jıo 'Wolhof nf'h .. i nl b~ sıkı'}tırmışlar vt- müh m 
~esinde de yapmış old~'uı rolt ~unıetlerle Manc!lsnın 15 lı: tometre 
lk".le U t&anzlann atim ka.d1l'l ve muhitine yakbşmış'ardır. B"rleşık A.. 
mt.lı!m Alman _ Rum0 n t:ırnetler ta. merb clxıaıımasından henUz blr ses 
8fmdan iki hattadanb•rt 8 yu·OJY.Jla ve ada olmadıtına g0r" de Fil p nıe. 
11&11Sl yapı.lan çok fiddetJI htıcumlar ne_ n a.lnbetJnlD. taayyün etmes cP.VfY"t: 
&tefli~ Siva&toc>ol kara mlldafaasının artık -.at meseles halını a'mıstır. 
mllteadı:Hd yerler n~ yanlnıllJ olduftu Malaya yanmadasınd.a bir lkl ctln 
AlmaD1&r tarafmda:ı b''d r11mt'kte id1 evvel ~ ~ini alan Jqpcrııar diln 

8ovveıt ttı>h•"'nd'"!t' h~d'se16 eter df' yM"ITIUlcıanın b~tı aııhı"'inde ve B n. 
bu kadarla 'kalmış olPydı'ar bene: bun ııaınınm 280 k!lometre ~~fts'nde 
Jan tab ! ~·t m~m ol•CJı'k'tt bulunan Kuaııtan .eehrlni zap•etmışıer_ 
Paht Aeıvvt-•lPr n b'rklle ırt\l"denberl d'T". K. n. 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASt 
~ t&l'ili: ı• 

Sermayesi: 100.000.ooJ Türk Lirası ............ ~=-_. ... .....,. ... llftl .... __ _...._... 

---~= 

PARA BiRiKTiRENLER~ 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ztraal Ban•aaında tum-.rM w ~ tuur.ı t ... bl&rmda a 
u H Una "lwıanlara -- t dılta 191rt•eaet kv a U. ao-iadul 
... sere ikramlı• Wıtaıacald •· 

4 Aded 1,000 Linbk 4,000 Lira 

Gumrük t.'Iuhafaza Genel Komutanlığı 
Sabna lma Komisyonundan: 

8/21ncldnun/M2 Pertembe ıunll .aat 1& ele açıl eulltme Ue 150 takım 
bıpl* saodü:ı el>ı..ıt a!&nacaktır. Muhammen be~ll 3450 JJra ve ııt ıe.. 
minatı 251 1.lrıa 75 turuff,ur. 

Şıartmımesı. tom.Lvonda herıün ~. fat~ıuerın et.aBtme ırtın 
1ıe aaatlnde temina~ makbuzu ve .ltan.unl ft8ü:'.ılarlle Galata Mumhane 
ca.ddeııt 54 numaralı dal.rede aatm alma tkomisyonuna ge'meleri 4'11360. 

Esı<ış~hır Tayyare FabriKası 
Direktörlüğünden: 

Genel 

Pabrllramı& için l1'i lnıllıace ve A•manca bilen iki m~rclm alınaaa&ıır. 
T8in!C .UIA.hl.t.a Yakıt bulunanlar twcih edilir. Yapıla.calt im.t:handak! mu.. 
n.tr~et deftceeı.il4' ıôre 120.210 !lra ücret Terllec*f.lr. 

TaUbterııı ap.iıda yazıtı evratı mUısbttderile b.1'1~ bir Uiıida Ue 
1012 iDotimm/19f2 tarilılae Jt.adal' Pabri.lıa seneı dlrelı;;;6rıutüne müıra • 
caatıan. 

tmt1.han siinll ~ıere ..,-nca mektubla Wıllı\leotlıldr. u1uu 
Tahısll ve.ikM&. 
BorıaeM"I& 

A*erlit,..,...., 
T•oümıet bal tr.&tıdl. 
l!lmnlyeıllte bUımUhal tttula.. 

Se,imıye ~atınalma Komisyonu l.anları 
Mevcud evsııt \"e şer.ıı~ d.th!ll.;1de 21 too K. sotan aitiiiı alınacaktır, mu. 

vaıkk&t teminatı 118 lira 12 kun.ıış olup pazarlJi'ı 6/l/9•a Salı ıiıDü aaat 15 
te Selinıi1ede komlsyond& yapıb.caktır. d1543ı 

* .. 
Mevcl.ld evsaf •e fer~ dahilinde 30 ton ,pata.tes satın almac.MtW'. Mu. 

vakık.at tteminiıl;ı 292 lira IO kıauş olup pagarlı.tı 6/lt:>f2 Sal' sQnU 8&&t ıo 
da Bellmiye tomi970nda yapıı.ca.ttr. d1542• 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan 11: 
1. - Aydın su işleri t üncil ŞUbe müıdürlüttl m.ınta.ıc.ası dahilinde Na. 

zillı _ Horsunlu ovalarının sula:ıması iCın Peslee menılnde yapı.:acalt olan 
resWAtör, galeri, tüneı ve kanal lnp.atmııı lıltmali :Şleri muhammen keşli 
bedeli '{ah.eli fiy&t eaaaı üaerindcn .924064• lira «371 kuruştur. 

:ı. - Ek&lltme 8/1/1942 ıarJı:nc rastlayan Perşembe ıtınU saat 11 d• 
An.karada su Jşle!'I r~!slitı b nası iç'.nde toplanan su esaılt.me ltom:syonu 
odasında kapaiı zarf uaullle yııpılac.'lktır. 

3. - İstekliler. elı:s'ltme şar namea, mukavele projesi bayındırlık itleri 
ıenel eartn.amcat, w:numl su !ı erı fenni şartnamesıle hU6usl ve fenni prt. 
nameleri ve oroJelel'i c4t• lira •20ır kurl.16 mukabilinde su iılerı re'sl'tln. 
den alabillrler. 

4. - Eka itmeye rtrebtlm• iç.n 11teklilerln •f0712> Ura ır51ır kunı.şlut 
muvakkat temlna.t vermest ve ekailtmenın Yaa>ılacaıtı lfllnden en az üç gün 
evvel ellerinde bulunan ves:ka!arla biri:kte bir dilekçe ile Narı' VekAletine 
müracaat ederek bu işe ma.h.sua o~mak Oure vetılka alnı.alan ve bu veıJtaya 
ibraz etmeleri )&I'ttır. 

Bu müddet ıOinde Yeaib taıeblnde bulunm11anlar ebHtmeye 1şttrat ede. 
mezler. 

5. - İateidilerln tekl~ me-;ı;tublannı ikinci maddede y&zt1ı saatten bir •. 
at evveline kadar ıu ifleri ~Jsıı~ne makbuz mukabilinde ?ernıell'rl tlızım .. 
dır. Polltada olan gecıitme1e!' kabul edilmez. c92153• d09"5:. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Ban mOatetar:ığı U!tnJk ta.buru için ot.omob1l 

te meydan ve :rol ı,.ıaıtuıa vaklf uataıara lıhtcyoa.ç 
Verilecek l\cret mik.tarlan yapı)acak bnt!hanıda göate~rı ebll • 

)'ete göre 5CU20 Ura ansınıdadır. Tallplerln dilekleri ile haıva müate _ 
ıu'hlına mtracaatlan. .9310> U1054) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden: 
l - Dılcifılhir Omwı f'.danlıtı için up.rl 35 metre yütaetllte saatte 40 

tıeo 11U çı.ltarabilece~ mamt Ue iller saaAte 10 kilovat ta.lt&Ui el~ittr!k 
jeneraUb'ü ae ltlrltte tam disel tipi bir motör tapalı sart usullle •. 
tm aıınacKt.ır. 

2 - Fenni ldart prtnamelerl ve mukavele Ornett W..anbul Orman lıılU.. 
dlki;vet1nde 11\rW~1tr. 

3 - Mll'YMıltat teminaıt 800 liTadır. 
4 - :thaJ-e 12.1.942 Pa:narte.: IUDU at 14 de t.ıııt.n.buı VU&yet Xooıaiıııck 

Onn&n Mfldtlriyeti B't.uıalma Kotmiayoourıda Y&Ptlacaktır. 
ı - Tekli! ınetıtublannı~ ihale sQDG aaat 12 7e kacAı' mezkt\r tamisyoaıa 
~i ıumc11r. •11367• 

4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,IOO • 

40 • 100 • 4,0IO • 
100 • 50 • S,GOO • 

,_ Doktor 1. Zati 09gt 1 (Tl'f ATBOLAR) 

l::11'8 ~ m•yena. - -
ntnde llleclea mma balta- IST ANBUL BELEDlYESt 

lanDI 11:aba1 eder. 1 ŞEHİR TIY A TROSU 
Tepebatı dram kımıtnd• 

120 • 40 • 4,IOO • 
160 • 20 • 3,200 • 

Dllla&: Beea!tlaruıclü1 ._,.._ lıılr ... ..._it ........ 
dlllDIJmlen tkramln oakbll tüdiıde • • ı..ıuu. ~. 

ltur'&lar .-ede 4 defa. ıı lılaı.. 11 ...... 11 llrl6I. 11 ...... 
tue tarihlerinde celdleeektlt. 

Doktor Hafız Cama 1 au aqam aat 20.ıo c1a 

(Lokman Hekim) O K A D 1 N 
Dina)"ehanda 104 No. da bers&a 

laaata lr:abal eder. 
T.Woaı 210 .. 4-2JJ91 

latiklll caddeıl komedi kımıında 
OYUN lçJNDE OYUN 

30 Yo51nt!o ihl{yor 
40Yosındo genç! 

-:-
- ----............... _ ,~ 

~ı~ 
\ )-~\ J 

( .... ) 
30 YAŞINDA u~!'~!~u.~~nm:~ 
ip olmeııııdan m.ıtewelld çlıtl ve iNi 
ruplılulıa.r, ıarıtl•mıt a.S.leıer. 

CUd büceyrelertnden l.stihaal 
edilen bu kıymetli ve ye,nı ceYher, 
b&11 aıhhat.t.e bir genç kızın cll
dlndeld tabU ı.ınaurlarına müşa
blbUr. Vlyana Üniversitesi Pro· 
ta6rlertnt!en Dr. K. SteJskal tara
fından kqf Ye •BİOCl!!L• tabir e
dilen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renkteld Tokalon kremin
de meycuttur. Onu her akşam 

ratmazdan evvel kullanınız. 81.Z 
uyurken, clldlın1Z, bu luymet.U cev· 
bert maaseder. Her Sabah uyan
dıluıızda clldinis daha taze, daha 
beyu, daha yumuşak ve DA.HA 
GENÇ oldutunu gönirsünüz. Oiln
düzlert için beyaz .renkteki ryat
m> Tokalon kremini kullr.nınız Bır 

kaç gün zarfında en sert ve en do· 
ouk bir cildi yumuM.lıp be)azlatır. 

Bayan M. D. nln fu mektubu
·nu okuyunuz: «Zevcim gözlerine 
inanamıyor Ye bu ldeta bir mu
cizedir. diyordu. Yuzumde, alnım
da Ye. gözlerimle atzımın etrafın-

40 YA~JIO• Bu korkulu ,a,. 
'/ il da clldinl lıırmet· 

il we tablf unsurlarla beal•re" kadınla• 
için hiç bir endlt• mutHıner deOıldlr 

M•fhur bir mOtehHııaıft lıatfi O• 

lup 40 J8f'"da ge"ç kalmalı lcl" clldl 
naatl beslemek ttıımgeldığl halılıınd•, 
lıl lıahatlnl olıururı"z : 

da çizgiler Ye buruşukluklarun 
vardı Hemen hemen elU yaşıma 
7altlaşmışa benziyordum. Bugün 
bütün arkad&4lanm bir ıenç la·ı 
sınkJ ctbl açık ve taze t.enlme ııp.1 
ta nazariyle bakıyorlar. Ben de 
hepsine benim yaptıtım gibi her 
iki Tokalon kremlerini kullanma
larını aöyledlm.• 

Bu basit ıünıtlt t.edaYI saye .. 
ılnde, her kaduı b1r çok sene 
ıençleşebillr Ye her genç tazın 
m ü!tehlr olacağı .f&J&nı hayret 
bir tene malik olabilir. Bugünden 
itibaren clld 11c1aıan olan her iti 
Tokalan kremlerinden birer uzo 
veya birer tüp alınız. <Yatsıs> 

beyaıı gündüz lçtn ve penbeal ıecı 
içindir. 'Yokalon kreminden mlla• 
mir neticeler prantllidlr. AJtaS 
t&kdlrde parama iade olunur. 

TitBKi YE tş BARKA.Si 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PU\nJ 

KJ:ŞIDELER: ~ Şubat, f Mayıa. S Aiua&ıol. 2 İtincll.etr•ll 
ta.rihleriııde pplllr. 

1942 ikr amiyeleri 
l adet 3000 Liralık - 2000.- IJra 40 • 100 • -'6000.-
• • 1000 • - 3000.- • IO > 50 • - 2500.-
2 • '1&0 • - 1500.- • 
1 • 600 • - 1600.- • 

10 > 250 • - 2500.- • 

200 • • • - &000.-
200 > 10 • - 2000.-

• 
• 
• 
• 

···················································-···········-··········-·· ....................... .. 
Son POl4a Matbaası: Nepiyat Miiclirii: C. Hikmet 

SAH!Bıı A. Ekrem U::>AKUClL 


